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ভূিমকা 
স�ািনত তাওহীদবাদী ভাই ও েবােনরা! মুহতারাম উ�াদ আবু আনওয়ার আল-
িহি� হািফযা��াহ’র ‘বাবরী মসিজদ ��ােজিড: েকউ িক আেছ এর েথেক িশ�া 
�হণ করার?’ নামক ���পূণ� একিট রচনা পুি�কা আকাের আপনােদর স�ুেখ 
িবদ�মান। ���পূণ� এই েলখায় েলখক বাবরী মসিজদেক েক� কের িহ�ু�বাদী 
দল�েলার পিরক�না, একতা, সমথ�েনর ইিতহাস ত�েল ধেরেছন। 

উপমহােদেশ িহ�ু�বাদীেদর সােথ মুসিলমেদর যু� হবার িবষয়িট রাসুলু�াহর 
হািদস েথেক �মািণত। পিরি�িত ধীের ধীের চ�ড়া� অব�ার িদেকই যাে�। িক� 
মুসিলমরা আজও েবখবর।  

অব�ার পিরবত�েন �থমত �ক�ত শ�, শ�র িবে�েষর কারণ �� হওয়া জ�রী। 
উপমহােদেশর মুসিলমেদর শ� কারা? িবেজিপ, কংে�স, ভারেতর েসক��লার 
সংিবধান, েসক��লার আদালত, েসক��লার সামিরক বািহনী, পািক�ােনর 
জাতীয়তাবাদী সরকার, গা�ার েসনাবািহনী, বাংলােদেশ ভারেতর এেজ� সরকার 
ও তার বািহনী, আেমিরকা, রািশয়া, চীন, ইসরাইল, আ�জ�ািতক স�দায়, 
মানবািধকার সং�া, জািতসংঘ – এেদর মেধ� েক মুসিলমেদর ভাল চায়? 

�ক�ত বা�বতা হল – মুসিলম িনধন ও অত�াচােরর ে�ে� এরা সবাই একেজাট। 
েকউ সরাসির, েকউবা সমথ�ন িদেয়। েলখক এই িবষয়িটই সংে�েপ পির�ারভােব 
ত�েল ধেরেছন। িনঃসে�েহ এই �বে� পাঠক ও পািঠকাগণ িনেজেদর করণীয় 
স�েক� িদকিনেদ�শনাও পােবন ইনশা আ�াহ।   

এই েলখািটর উদু� সং�রণ ইিতপূেব� ‘জামাআত কািয়দাত�ল িজহাদ উপমহােদশ 
শাখা’র অিফিসয়াল উদু� ম�াগািজন ‘নাওয়ােয় গাযওয়ােয় িহ�’ এর গত নেভ�র - 
িডেস�র ২০২১ ইংেরিজ সংখ�ায় “সােনহােয় বাবরী মসিজদ: ক�ওঈ হ�ায় েজা ইস 

েস হািসল কাের?” (  �� � � اس � �ت  �� ��ى �:

 �ے!؟ ��) িশেরানােম �কািশত হেয়িছল। অতীব ���পূণ� এই 
েলখািটর মূল বাংলা সং�রণিট েলখক আমােদর কােছ ে�রণ কেরেছন, যা এখন 
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পুি�কা আকাের আপনােদর স�ুেখ িবদ�মান। আলহামদু িল�াহ, ছু�া আলহামদ ু
িল�াহ।  

আম-খাস সকল মুসিলম ভাইেদর ও েবানেদর জন� এই িরসালাহিট ইনশাআ�াহ 
উপকারী হেব। স�ািনত পাঠকেদর কােছ িনেবদন হল- েলখািট গভীরভােব 
বারবার পড়েবন, এবং িনেজর করণীয় স�েক� সেচতন হেবন ইনশা আ�াহ। 
আ�াহ এই রচনািট কবুল ও মাকবুল ক�ন! এর ফােয়দা ব�াপক ক�ন! আমীন। 

আবু যুবাইদা 
২৮ েশ জুমাদাল উলা, ১৪৪৩ িহজির 

২রা জানুয়াির, ২০২২ ইংেরিজ 
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বাবরী মসিজদ �ংস করা হয় �ায় িতন দশক আেগ। ব�ত এ ঘটনা িছল 
উপমহােদেশর রাজনীিতেত এক নত�ন পয�ােয়র সূচনার িচ�। �ায় সােড় চারেশা 
বছেরর ঐিতহ�বাহী মসিজদেক িদেনদপুুের েভে� েফলার মাধ�েম িহ�ু�বাদী শি� 
সদেপ� উপমহােদেশ িহ��ুবাদী �কে�র পুন��ােনর েঘাষণা েদয়। েসই েথেক 
�মাগত এই শ� শি� বৃি� কেরেছ। ৈধয�� এবং িন�ার সােথ িনজ �ক�েক 
এিগেয় িনেয় েগেছ। এই িহ��ুবাদী �কে�র চ�ড়া� ল�� উপমহােদশেক 
রামরােজ� পিরণত করা। মুসিলমেদর িনি��, িবতািড়ত অথবা স�ূণ�ভােব 
পদাবনত করা।  

স�িত িহ� ু মহাসভার েনতােদর প� েথেক মথুরার শাহী ঈদগাহ মসিজেদ 
ক�ে�র মূিত� রাখার �মিক েথেক বাবরী মসিজদ �ংেসর েরশ আবােরা চা�া হেয় 
উেঠেছ। এই িহ�ু মহাসভার েলােকরাই ১৯৪৯ সােল রােতর অ�কাের বাবরী 
মসিজেদর িভতের ক�� মূিত� েরেখ আেস। এই জঘন� অপরােধর মাধ�েমই বাবরী 
মসিজদ �ংেসর �ি�য়া �� হেয় যায়। এই �ি�য়া পূণ�তায় েপৗছায় ১৯৯২ এর 
৬ই িডেস�র। িক� ল�� ক�ন, ১৯৪৯ এ রােতর অ�কাের যা করা হেয়িছল, 
২০২১ এ তা �কােশ� করার কথা বলা হে�। এ েথেকই েবাঝা যায়, পিরি�িত 
িকভােব অ�সর হেয়েছ।  

দঃুখজনক-ভােব উপমহােদেশর মুসিলম, মুসিলম রাজৈনিতক েনত�� এবং 
উলামােয় েকরামগণ এ বা�বতােক আজও বুেঝ উঠেত পারেছন না। িক� অ� 
হেল �লয় ব� থােক না। শ� তার কাজ কের যাে�, যিদও আমরা েবখবর।  

এ �বে� আমােদর েচ�া থাকেব সংে�েপ বাবরী মসিজদ ধংেসর িপছেনর মূল 
শি�র পিরচয়, তােদর পিরক�না এবং উপমহােদেশর মুসিলমেদর বত�মান অব�া 
িনেয় িকছ ুআেলাচনা ত�েল ধরার।   
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িহ��ুবাদ:  
বাবরী মসিজদ েভে� রামমি�র িনম�ােণর �কে� �ধান ভ�িমকা পালন কের 
ভারেতর িহ��ুবাদী শি�। িহ�ু�বাদীরাই �থেম বাবরী মসিজেদর িনেচ কি�ত 
রামমি�র থাকার ে�াগান ত�েল। িহ��ুবাদীরাই ১৯৪৯ সােল মসিজেদর িভতর 
রােমর মূিত� রােখ। তােদর উেদ�ােগই ‘রাম-জ�ভ�িম আে�ালন’ গেড় উেঠ। 
রথযা�া �� হয়, এবং ১৯৯২ সােল মসিজদ �ংস করা হয়।  

িহ��ুবাদ একিট আদিশ�ক আে�ালন। এেদর ত�লনা করা চেল ইসরােয়েলর 
জায়নবাদীেদর সােথ। আরএসএস এর িহ��ুবাদীরা েখালাখুিল ইসরােয়েলর 
অনুকরণ করার কথা বেল।  

এই আদিশ�ক আে�ালেনর ব�াি� দীঘ�। আমরা অেনক সময় �ধু িবেজিপ িকংবা 
আরএসএস এর কথা বিল। িক� িহ��ুবাদী �কে�র মেধ� আসেল িবিভ� ধারা 
এবং উপধারা রেয়েছ। এর মেধ� �ধান দুিট ধারা হল অিখল ভারতীয় িহ� ু
মহাসভা এবং রা�ীয় �য়ংেসবক স� (সংে�েপ RSS) েক।  

িহ� ু মহাসভা �িত�া হয় ১৯১৫ েত। িবনায়ক দােমাদর সাভারকরসহ অন�ান� 
িকছ ু িহ� ু েনতা িছল এর �িত�াতা। আরএসএস �িতি�ত হয় দশ বছর পর, 
১৯২৫ সােল। �থমিদেক িহ��ুবাদী রাজনীিতর �ধান সংগঠন িছল িহ� ু
মহাসভা। আদশ� এবং কম�প�িতর িদক েথেক িহ� ু মহাসভা ত�লনামূলকভােব 
েবিশ উ�। এই সংগঠেনর পিরক�নােতই গা�ীেক হত�া করা হয়। বাবরী 
মসিজেদর িভতর রামমূিত�ও রাখা হয় িহ� ুমহাসভার পিরক�না অনযুায়ী।  

িক� ধীের ধীের ব�াি� ও �ভােবর িদক েথেক িহ� ু মহাসভােক ছািড়েয় যায় 
আরএসএস। বত�মােন আরএসএস এক িবশাল িহ��ুবাদী েনটওয়ােক�র েকে� 
অব�ান করেছ। যার আেছ �ায় ৫৭ হাজার শাখা এবং ৬০ ল� সদস�। এছাড়া 
আরএসএস পিরবােরর অংশ িহসােব আেছ িব� িহ� ু পিরষদ, বজরং দলসহ 
িবিভ� সংগঠন। আরএসএস এর সােথ যু� ভারেতর বত�মান �মতাসীন দল 
িবেজিপও। যিদও কাগেজকলেম তারা আলাদা সংগঠন। ভারতীয় রাজনীিতেত 
িবেজিপর মূল সমথ�ন ও আকষ�েণর িভি� িহ��ুবাদী �ক�। িবেজিপর 
রাজৈনিতক উ�ােনর িপছেন িহ��ুবাদী এেজ�া ওতে�াতভােব জিড়েয় আেছ। 
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িহ� ু মহাসভার �িত�াতােদর অন�তম িছল পি�মবে�র শ�ামা �সাদ মুখািজ�। 
১৯৪৭ সােল েনহ� তােক ম�ী বানায়। িক� মুসিলমেদর �িত কংে�েসর ‘নরম’ 
নীিত পছ� না হওয়ােত ১৯৫১ সােল ‘ভারতীয় জন সংঘ’ নােম নত�ন দল গঠন 
কের েস। িক� এই দল ভারতীয় রাজনীিতেত শি�শালী দল হেয় উঠেত পােরিন। 
রাজনীিতর মূলমে� একক শি�শালী দল িহসােব িহ�ু�বাদীেদর আিবভ�াব ঘেট 
িবেজিপর মাধ�েম।  

১৯৭৭ সােল ভারতীয় জন সংঘ েভে� ৈতির ‘জনতা পািট�’। ১৯৮০ সােল দলিট 
আবার ভাে�। এসময়ই গিঠত হয় ভারতীয় জনতা পািট� বা িবেজিপ। ১৯৮৪ 
সােলর িনব�াচেন িবেজিপ মা� ২িট িসট পায়। িক� ১৯৯১ এ পায় ১২০ িট িসট। 
৭ বছেরর মেধ� ২ েথেক ১২০! এই চমক�দ উ�ােনর িপছেন মূল কারণ িছল 
‘রাম-জ�ভ�িম আে�ালন’ এবং ‘রথযা�া কম�সচূী’। এই দুই কম�সূচীর মাধ�েম 
ভারতীয় রাজনীিতর বিহঃসীমা� েথেক মূলধারার �ধান দুই রাজৈনিতক দেলর 
একিটেত পিরণত হয় িবেজিপ। �� হয় ভারেত িহ��ুবাদী রাজনীিতর উ�ােনর 
এক নত�ন যুগ। এই দুই কম�সচূীই িছল সরাসির বাবরী মসিজদ �ংস করার 
িহ��ুবাদী �কে�র সােথ সরাসির যু�।  

তেব িবেজিপ ও আরএসএস বািহ�ক েচহারা হেলও িহ�ু মহাসভা এবং অন�ান� 
অেপ�াক�ত েছাট উ� িহ� ু সংগঠন�েলার ভ�িমকাও িহ�ু�বাদী �কে�র জন� 
অত�� জ�রী। বাবরী মসিজেদর ঘটনা েথেক এিট �� বুঝা যায়।  

১৯৪৯ এ মসিজেদ মূিত� �াপেনর কাজ �� হয় িব� িহ� ু মহাসভার মাধ�েম। 
১৯৮৩ সােল রামজ�ভ�িম আে�ালেনরও সূচনা কের স� পিরবােরর ত�লনামূলক 
সবেচেয় উ� সদস�েদর একিট, িব� িহ� ু পিরষদ। এই ১৯৬৪েত �িতি�ত 
সংগঠনিট �� েথেকই মাঠপয�ােয়র সাধুেদর (উ� িহ� ুপি�ত) ইসলামীিবেরাধী 
মেনাভাবেক কায�করীভােব ব�বহার কের। িব� িহ� ু পিরষেদর �� করা 
রামজ�ভ�িম আে�ালনেক সুেযাগ বুেঝ জাতীয় পয�ােয় িনেয় আেস িবেজিপ। 
িবেজিপর লাল ক�� আদভািন বাবরী মসিজদেক উপ�াপন কের িহ�ুেদর 
পরাজেয়র �তীক িহসােব। আর বাবরী মসিজদ েভে� রামমি�র িনম�াণেক ত�েল 
ধের িহ�ুেদর �ায়ি�� িহসােব।  
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�� েথেকই িহ�ু�বােদর আদেশ�র একিট েমৗিলক উে�শ� হল এমন এক রা� 
বানােনা যা হেব েকবল িহ�ুেদর জন�। িহ�ুরা ছাড়া অেন�রা অ� সংখ�ায় এেত 
থাকেত পাের তেব তােদর থাকেত হেব ি�তীয় ে�ণীর নাগিরক িহসােব। তাই 
িহ��ুবাদীরা মেন কের মুসিলমেদর িহ�ু�ােন থাকার অিধকার েনই, আর 
একা�ই যিদ থাকেত হয় তাহেল তারা থাকেব ি�তীয় ে�ণীর নাগিরক িহসােব।  

বত�মােন িবেজিপ েয সব আইন ৈতির করেছ বা পদে�প িনে� তার সবই 
িহ��ুবাদী রাজনীিতর অংশ।  

েযমন শ�ামা�সােদর ভারতীয় জন সংঘ ১৯৫৩ সােলই জ�ু-কা�ীেরর 
�ায়�শাসন বািতেলর জন� ভারতীয় সংিবধােনর ৩৭০ ধারা ত�েল েদয়ার দািব 
ত�েলিছল। ৬০ এর দশেকর েশষ িদেক তারা গ� জবাই িনিষে�র দািব ত�েল। 
একইভােব তারা দািব ত�েল সারা ভারেতর জন� ইউিনফম� িসিভল েকাড ৈতিররও। 
এর িকছ ু িকছু ইিতমেধ� বা�বািয়ত হে�, বািক�েলা বা�বায়েনর কাজ চলেছ। 
৩৭০ ধারা বািতল, গ� জবাই িনেয় আ�াসন, ইউিনফম� িসিভল েকাড 
(uniform civil code), নাগিরক� সংেশাধন আইন, এনআরিস এ�েলা সবই 
ভারতেক একিট “িহ� ুরা�” বানােনার অংশ।  

িহ��ুবাদী সংগঠন�েলা �ায় একেশা বছর ধের কাজ কের যাে� ৈধয�, 
অধ�াবসায় ও েকৗশেলর সােথ। রাজৈনিতক �েয়াজেন িবিভ� সমেয় এ 
িবষয়�েলা িকছুটা আড়াল করেলও মূল ল�� েথেক তারা কখেনা েচাখ সরায়িন। 
সুেযাগ পাওয়া মা�ই আবার কাজ �� কের িদেয়েছ। আর এই �কে�র �থম 
এবং সবেচেয় বড় সাফল� িছল বাবরী মসিজেদর �ংস।  

 

েসকু্যলার ইি�য়া:  
তেব বাবরী মসিজদ ভা�া এবং রামমি�র িনম�াণ �কে� েকবল িহ�ুবাদী 
সংগঠন�েলার সমথ�ন িছল না। এেত েসক��লার নামধারী কংে�স এবং ভারতীয় 
আদালেতরও ভ�িমকা আেছ। কংে�স সরকারই মসিজেদর িভতর রামমূিত�র রাখার 
সােথ িব� িহ� ু সভা এবং আরএসএস এর স�ৃ�তার কথা ধামাচাপা েদয়। 
কংে�েসর একিট অংশ পদ�ার আড়াল েথেক তােদর সমথ�নও েদয়। ১৯৮৬ সােল 
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রাজীব গা�ীর িস�াে� বাবরী মসিজদ �া�ণ িহ�ুেদর জন� উ�ু� কের েদয়া হয়। 
বাবরী মসিজদ �ংেসর সময় ভারেতর �ধানম�ী িছল কংে�েসর নরিসংহ রাও। 
েস িহ�ু�বাদীর �িত সহায়ক ভ�িমকা পালন কের। মসিজদ ভা�ার ��িত চলেছ, 
এিট জানা সে�ও কংে�স সরকার িনিব�ে� এ কাজ এিগেয় চলেত েদয়।  

এছাড়া ১৯৪৯ েথেক �� কের বারবার ভারতীয় েসক��লার আদালত 
িহ��ুবাদীেদর প� িনেয়েছ। িহ��ুবাদীেদর দািব�েলা বা�বািয়ত হেয়েছ েকােট�র 
রােয়র মাধ�েম। ব�ত েসক��লার কংে�স, এবং েসক��লার আদালেতর সহায়তা 
ছাড়া িহ��ুবাদী �ক� আজ এ অব�ায় আসেত পারেতা না। 

 

দঃুখজনক বা�বতা: 
ইিতহাস েথেক �� েয বাবরী মসিজদ �ংস কের রামমি�র িনম�াণ েকান একিট 
দেলর �ক� নয়। ভারতীয় িহ� ুদল ও েনতােদর বড় একিট অংশ সরাসির এর 
সােথ যু�। বািকরা সমথ�ক। িক� দুঃখজনকভােব উপমহােদেশর মুসিলমেদর 
িবশাল একিট অংশ এই বা�বতা বুঝেত ব�থ� হেয়েছন। িহ�ু�বাদী এই �ক� 
মুসিলেমর জন� কেতাটা িবপ�নক, তা অনুধাবেনর ে�ে�ও রেয়েছ ব�াপক 
ব�থ�তা। আফেসােসর সােথ বলেত হয়, গতানগুিতক রাজৈনিতক দল েথেক �� 
কের ইসলামী দল এবং উলামােয় েকরামও এই �মিকেক সিঠকভােব িচনেত 
পারেছন না।  

িবেশষ কের ভারেতর মুসিলমেদর িবশাল একিট অংশ এবং রাজনীিতেত অংশ�হণ 
করা আিলমেদর বড় একিট অংশ এখেনা মেন করেছন ‘েসক��লার ভারত’ 
মুসিলমেদর র�া করেব। তারা েকন েযন ভ�েল যাে�ন েসক��লার ভারেতর 
েসক��লার সংিবধান, েসক��লার আদালত, েসক��লার �িত�ান এবং েসক��লার 
বািহনী�েলার মাধ�েমই বারবার মুসিলমেদর আ�া� হবার ইিতহাস রেয়েছ। 
‘েসক��লার ভারত’ই মুসিলমেদর কা�ীরেক গলা েচেপ হত�া করেছ।   

অন�িদেক পািক�ােনর মুসিলমরা আজও এমন এক শাসকেগা�ী এবং 
েসনাবািহনীর প� েথেক ইসলাম ও মুসিলমেদর জন� নুসরেতর আশা িনেয় বেস 
আেছন যারা �� েথেক েকবল মুসিলমেদর র�ই ঝিরেয় েগেছ। আর 
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িহ��ুবােদর আ�াসন আর ভারতীয় এেজ�েদর জুলুেমর িশকার হওয়া সে�ও 
বাংলােদেশর মুসিলমরা এখেনা িনব�াচন আর গণতে�র মেধ� সমাধােনর িন�ল 
�� েদেখ যাে�। 

আমরা িব�াস কির ইসলামী রাজৈনিতক দল�েলা েথেক �� কের উপেরা� 
উলামােয় েকরাম, সকেলই আ�িরকভােব �ীন ইসলাম এবং উ�েত মুসিলমার 
কল�াণ চান। িক� তারা আজও এমন িকছু কাঠােমার িভতের িচ�া করেছন 
েয�েলা অেনক আেগই অকায�কর �মািণত হেয় েগেছ। উপমহােদেশ িবদ�মান 
শাসন ব�ব�া এ অ�েলর মুসিলমেদর িনরাপ�া িদেত ব�থ�। িবদ�মান 
শাসকেগা�ী�েলা মুসিলমেদর �াথ� র�ায় আ�হী নয়। বরং তারা 
আ�াসনকারীেদর দলভ��। িনয়মতাি�ক প�িতেত এই বা�বতা�েলা পিরবত�ন 
করা স�ব নয়। এই কথা�েলা ভারত, পািক�ান, বাংলােদশ – সব�েলা 
জনপেদর জন�ই সত�।  

৭০ বছেরর েবিশ সময় ধের গণত�, েসক��লার সংিবধান, জাতীয়তাবাদী সীমানা 
আর ‘রাে�র িনয়ম’ েমেন মুসিলমেদর �াথ� র�ার, ঈমান ও ই�ত র�ার এবং 
ইসলামী শরীয়াহ কােয়েমর �� েদখা হেয়েছ। এর ফলাফল আমােদর সামেন 
পির�ার। �� আজ দুঃ�ে� পিরণত হেয়েছ। আর কতকাল েগেল এই পেথর 
অথ�হীনতা �� হেব? 

আমরা িক মেন করিছ আমােদর সামেন েকান িবপদ েনই? েযখােন িহ�ু�বাদীেদর 
�ক� �কাশ� ও েঘািষত?  

নািক আমরা মেন করিছ, িবদ�মান ব�ব�া েকান না েকান ভােব আমােদর র�া 
করেব? আমােদর মা-েবানেদর েহফাজত করেব?  

আমরা িক আজও েসক��লার সংিবধান, আ�জ�ািতক স�দায়, মানবািধকার সং�া 
িকংবা জািতসংেঘর উপর ভরসা কের রইেবা?   

বসিনয়ােত িকংবা িময়ানমাের গণহত�ার সময় েকউ িক এিগেয় এেসেছ মুসিলমেদর 
র�ায়? গত দশ বছর ধের িবলাদুশ শােম আহলুস সু�াহর উপর হত�া চালােনা 
হেয়েছ িনম�মভােব। ধষ�ণ, িনয�াতন, েকিমক�াল অ�, ব�ােরল েবামা – বাদ যায়িন 
িকছুই। তারপরও িক এিগেয় এেসেছ েকউ? িমশের একিদেন �িল চািলেয় ১৪০০ 
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মুসিলমেক হত�া করা হেয়েছ। েকউ িক িকছ ুবেলেছ? ৭০ বছেরর েবিশ সময় ধের 
জায়নবাদীরা আমােদর হত�া কের আসেছ। েকউ িক িকছু কেরেছ?  

সংিবধান, জািতস�, মানবািধকার সং�া, আ�জ�ািতক স�দায় – েকান িকছুই 
িক মুসিলমেদর কােজ এেসেছ?  

আর কেতা উদাহরণ দরকার আমােদর? 

চীেনর িব�ে� মািক�ন �ায়ুযুে� (new cold war) এই অ�েল ভারত 
আেমিরকার �ধান িম�। ইসরােয়েলর সােথও আেছ ভারেতর িনিবড় স�ক�। 
কা�ীের ভারতীয় আ�াসন চলেছ িফিলি�েন ইসরােয়েলর আ�াসেনর অনুকরেণ। 
আবার ভারেতর স�ক� আেছ রািশয়ার সােথও। িসিরয়ার মেতা েদেশর 
সরকারেকই যিদ আ�জ�ািতক স�দায় বাঁধা না েদয় তাহেল েকান যুি�েক আমরা 
আশা কির েয ভারতেক েকউ আটকােব? েকান যুি�েত মেন করা যায় েয 
িহ��ুবােদর সব�নাশা �কে� েকউ বাঁধা েদেব?  

 

উপসংহার: 
বা�বতা হল, মুসিলেমর র�ায় েকউ এিগেয় আসেব না। েযভােব আেগও েকউ 
আেসিন। েকান েদেশর সংিবধান িকংবা আদালত মুসিলমেদর িনরাপ�া িদেব না। 
এভােব আেগও েদয়িন। আ�জ�ািতক স�দায় মুসিলমেদর জন� কাঁদেব না, 
েযভােব আেগও কাঁেদিন। কা�ীর ও আসােম কী হে�, কী হেয়েছ তা দুিনয়ার 
সামেনই আেছ। দা�ার নােম িদি�েত কী হেয়েছ পৃিথবী েদেখেছ। িক� েকউ 
আেসিন। েকউ আসেবও না।  

িহ��ুবাদী �ক� তার িনেজর গিতেত এিগেয় যাে�। এক শতা�ী ধের চলা 
��িতেক তারা এখন কােজ �পা�িরত করেছ। েছাট েঢউ সমেয়র সােথ সােথ 
ধীের ধীের সনুািমর আকার িনেয়েছ। এই েঢউ এখন এিগেয় আসেছ 
উপমহােদেশর, িবেশষ কের ভারেতর মুসিলমেদর িদেক। তােদর �াস করার জন�। 
এই সুনািম ভারত, বাংলােদশ, পািক�ােনর জাতীয়তাবাদী সীমা� েমেন চলেব না। 
এর �ভাব ছিড়েয় পড়েব পুেরা অ�েল জুেড়।  
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িবদ�মান কাঠােমার িভতের আমােদর জন� েকান সমাধান েনই। আেছ �ধু হত�া, 
িনয�াতন আর অপমান। ি�িটশেদর আগমেনর মাধ�েম অপমান ও পরাজেয়র েয 
অধ�ােয়র সূচনা হেয়িছল েস অধ�ায় আজও চলেছ। ি�িটশরা চেল েগেলও তােদর 
েরেখ যাওয়া ব�ব�া আমােদরেক েসই একই খাঁচায় আটেক েরেখেছ।  

তাই উপমহােদেশর মুসিলমেদর নত�ন কের িচ�া করেত হেব। বা�বতােক বুঝেত 
হেব। েছেলভ�লােনা আ�াস িদেয় আর কাজ চলেব না। েকান সরকার, েসনাবািহনী 
িকংবা �িত�ােনর িদেক তািকেয় থাকেল চলেব না। �িতেরাধ গড়েত হেল, উেঠ 
দাড়ােত হেব মুসিলমেদরই।  

অি�� িটকােত হেল, হারােনা েগৗরব ও স�ান িফের েপেত হেল িজহাদ ফী 
সািবিল�াহর েকান িবক� উপমহােদেশর মুসিলমেদর সামেন েনই। আর এই 
িজহাদ হেত হেব ঈমােনর �িতর�া এবং ইসলামী শরীয়াহ কােয়েমর লে��। েকান 
রাে�র �ােথ� না। ভারেতর মুসিলমেদর ‘েসক��লার ইি�য়ার’ িমথ�া �িত�িত 
েথেক মুখ িফিরেয় িনেত হেব। ��ত হেত হেব আ�র�ার জন�। পািক�ান এবং 
বাংলােদেশর মুসিলমেদর িচ�া করেত হেব তারা িক জাতীয়তাবাদী সীমাে�র 
িভতের িনেজেদর ঈমানেক আটেক রাখেব? নািক মহান আ�াহর শরীয়াহ 
অনুযায়ী িনেজর করনীয় িনধ�ারণ করেব।  

আমােদর সামেন এক কিঠন সময় অেপ�া করেছ। ভ�ল বুঝার অবকাশ েনই। 
িজহাদ ফী সািবিল�াহর পথ, ইসলামী শরীয়াহ কােয়েমর সফর –পথ সহজ হেব 
না। এ পথ দীঘ�, ব��র, র�া�। িক� এিটই একমা� পথ যার েশষ �াে� রেয়েছ 
স�ান, ময�াদা আর িবজয়। অন� সব পথ আমােদর িনেয় যােব লা�না, অপমান 
আর �ংেস। বাবরী মসিজদ এই িশ�া আমােদর সামেন েরেখ েগেছ। 

 

 

********** 
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